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Venstresiden og EØS
KAMPEN mot EØS-avtalen og EUs vikarbyrådirektiv blir helt sentrale saker når venstresiden i LO
denne helga samles til Trondheimskonferansen.
Til sammen kommer rundt 600 LO-medlemmer fra
hele landet, mange av dem lokale tillitsvalgte, for
å diskutere dagsaktuelle spørsmål. Blant det som
står på agendaen er kampen mot EØS-avtalen, krav
om veto mot EUs vikarbyrådirektiv og forsvar for
faste ansettelser.
MYE kan tyde på at Trondheimskonferansen kan
være startskuddet i kampen for oppsigelse av EØSavtalen. Stadig flere stiller nemlig spørsmål om det
er nødvendig og riktig av Norge å ha en EØS-avtale
i bunnen av sitt samarbeid med EU. I den sammenhengen kan det være greit for møtedeltakerne å
ha i ermet undersøkelsen som viser at Norge via
EØS betaler mer til EU enn land som Frankrike og
Italia. Statistikken sier det dersom man måler betalingen i euro per innbygger. Det er i Europautredningen, som tar for seg Norges avtaler med EU, det
konkluderes slik. I utredningen blir det slått fast at
Norge netto betalte om lag 3,5 milliarder kroner til
EU i 2010 og at beløpet vil være omtrent det samme
i år.

GLEDER SEG: De har stor tro på det nye tilbudet og gleder seg til å komme i gang. Fra venstre Marianne Lyngstad, Ann Tove
Storholmen, Audhild Kristensen Dahl, Nina Sofie Hermann og Ann-Mari Ringseth Oxaal.

Norge har fått på plass overlegne 99,8 prosent av 1.777
EU-direktiver.

Åpner familiesenter

FOR mange framstår det som et stort mysterium
at Norge per innbygger betaler mer til EU enn det
flere store EU-medlemsland gjør. Heming Olaussen,
leder i Nei til EU, kaller EUs holdning til nivået på
den norske EØS-kontingenten som ”rein utpressing”. Akkurat det vil mange si seg enig med ham i.
Olaussen er, i likhet med mange andre, prinsipielt
imot at Norge skal betale for deltakelsen i EØS.
Mange er også av samme oppfatning som Nei til
EU-lederen og mener at dersom Norge ikke hadde
deltatt i EØS, men i stedet hatt en handelsavtale
med EU, så ville landet klart seg utmerket. Akkurat
det siste er det fullstendig nytteløst å antyde overfor norske EU-tilhengere.

NYTT TILBUD: Helsestasjonen kommer nå
med et nytt tilbud som
har betegnelsen Familiesenter. Her kan man
stikke innom, uten å ta
kontakt på forhånd.

DE sistnevnte er i stedet lykkelige over at norske
myndigheter godkjenner EU-direktiver på løpende
bånd. Tall fra EFTAs overvåkningsorgan ESA viser
at Norge er nest flinkest til å innføre EU-direktiver.
Kun tre direktiver er ennå ikke innført i Norge. Norge har fått på plass overlegne 99,8 prosent
av 1.777 EU-direktiver. I denne øvelsen er det bare
Malta som er flinkere enn annerledeslandet Norge.
Sett i dette perspektivet er det forståelig når noen
stiller spørsmål om det ville utgjort noen større
forskjell om Norge ble ”ekte” EU-medlem framfor å
råne fram som flaggskipet for EØS? Det er et spørsmål som EØS-tilhengerne gjerne må besvare.
FORUTEN kampen mot EØS-avtalen vil LO-medlemmene som deltar i helgas konferanse prøve å meisle
ut sine tanker om hvordan man skal te seg for at
norsk fagbevegelse også i framtida skal beholde sin
styrke. Blant norske fagorganiserte er det i øyeblikket uro over vedtak som fattes og som betyr at fagbevegelsens autoritet og rettigheter undergraves
i flere europeiske land. Det er lett å forstå denne
skepsisen.
VENSTRESIDEN i LO og andre EU-motstandere
kan uansett være helt sikre på at de har
majoriteten av den norske befolkningen på
sin side i kampen mot EU-medlemskap. Siste
meningsmåling viser at bare 15,3 prosent av
norske velgere vil at Norge skal bli medlem.
Ingenting tyder derfor på at Norge med det
aller første er på veg inn i EU-medlemskapet.
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Det nye tilbudet retter seg mot
aldersgruppen 0 til 18 år og vil være
åpent fire timer annenhver fredag,
lagt til oddetallsuker. Unntatt er tilbudet om helseteam som er fast en
torsdag i måneden.
-Tanken med opprettelsen av
familiesenteret er å fange opp problemer mens de er små, slik at de
kan løses på dette nivået før de får
utvikle seg til større problemer.
Det er et vidt spekter av faggrupper man kan treffe her, jordmor,
helsesøster, psykolog, fysiotera-

peut, spesialsykepleier psykisk
helse og rus, PP-rådgiver, logoped
og barnevernspedagog. Alle disse
faggruppene kan man få hjelp
av også i dag, men det nye er at
man nå kan møte opp på familiesenteret, uten å bestille time på
forhånd, legge fram problemet og
deretter snakke med den fagperson
som kan være best til hjelp i hvert
enkelt tilfelle. Og husk, her er ikke
noe problem for lite, og heller ikke
noe for stort, reklamerer Ann-Mari
Ringseth Oxaal, som leder prosessen med å få det nye tilbudet opp
og gå. Selv er hun helsesøster, og
sammen med Audhild Kristensen
Dahl, pedagogisk/psykologisk
rådgiver, Ann Tove Storholmen,
bar never nspedagog, Marianne
Lyngstad, fysioterapeut og Nina
Sofie Hermann, kommunepsykolog, legger hun nå de siste planene
før senteret åpner.
Familiesenteret vil ha tilhold i
lokaler i tilknytning til den nåværende Helsestasjonen. Når legene

har flyttet over til nybygget vil
Helsestasjonen få noe større plass
til disposisjon, og da kan tilbudet
ved familiesenteret kunne utvides.
Det man har tenkt å tilby i første
omgang er samtaler med barn,
unge og foreldre/foresatte, råd og
veiledning til foreldre/foresatte,
helseteam hvor man kan møte fagfolk fra ulike tjenester samtidig,
dette er lagt til en torsdag i måneden og her må drøfting avtales på
forhånd,
– Hovedmålsettingen er å fremme
trivsel og helse hos barn, unge og
deres familier, samt styrke barns
oppvekstvilkår. Vi ønsker å gi tidlig hjelp til barn og familier som
opplever ulike utfordringer i hverdagen, og støtte og styrke foreldre
i deres omsorgs- og oppdragerrolle,
sammenfatter helsesøster AnnMari Ringseth Oxaal. I likhet med
resten av teamet er hun spent på
hvor mange som vil benytte seg av
familiesenteret, og understreker at
det er et lavterskeltilbud.

Nye terskler
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I årenes løp har utløpet av Granaelva nedenfor Muusbrua endret
seg mye fra det som var den opprinnelige utformingen. Nå har NVE
bekostet en oppussing av elveløpet,
det er foretatt opprenskning under
bruløpet, og i tillegg er det anlagt
terskler som vannet må passere. Det
er firmaet Farbu og Gausen AS som
har hatt arbeidet med oppussing av
utløpet.

TERSKLER: Det er anlagt terskler i utløpet av Granaelva.

